
المركز الإعالمي لالأزهر ال�سريف يوجه ال�سكر للعالّمة ال�سيد علي الأمين
العالمة الأمين: الأزهر مرجعية دينية كبرى 

وكلمته قادرة على �سلب ال�سرعية عن المتطرفين
كتب - منت�سر ال�سطبي

يوجه المركز الإعالمي لالأزهر ال�س��ريف ال�سكر اإلى العالمة 
ال�س��يد علي الأمي��ن، المرجع الدين��ي اللبناني، وذلك على 
تقديره لدور الأزهر ال�س��ريف في مكافحة التطرف والإرهاب 
والذي جاء في ن�سرة »لتعارفوا« عن �سهر مار�س، وال�سادرة 
عن موؤ�س�سة العالمة ال�سيد علي الأمين للتعارف والحوار.

حي��ث تحدث العالمة ال�س��يد علي الأمين ف��ي اأحد اأجزائها 
حول الأزهر ودوره في مكافحة الإرهاب، واأ�س��ار اإلى موؤتمر 
الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب والذي ُعقد في دي�س��مبر 
الما�س��ي، وق��ال اإن الموؤتم��ر يكت�س��ب اأهمي��ة ا�س��تثنائية 
ف��ي الظ��روف الراهن��ة الت��ي علت فيه��ا اأ�س��وات التطرف 

والإره��اب تحت �س��عارات 
دينية. واأ�س��اف اأن الأزهر 
باعتب��اره مرجعية دينية 
كبرى في العالم الإ�سالمي 
ف��اإن لكلمت��ه التاأثير في 

اإبطال تلك ال�س��عارات الدينية التي يت�سلح بها المتطرفون 
و�سلب ال�سرعية عنهم.

واأكد العالمة ال�س��يد علي الأمين اأن هذه الموؤتمرات ت�ساهم 
في ن�س��ر الوعي الديني لدى الم�س��لمين وتك�س��ف اأ�ساليب 
ا�ستغالل الدين في تلك الم�ساريع الهدامة. واأعتبر اأن تنفيذ 
م��ا ي�سدر ع��ن مثل ه��ذه الموؤتمرات يحتاج اإلى م�س��اعدة 
الح��كام وولة الأم��ر الذي��ن يمتلك��ون الو�س��ائل والأدوات 

لتحويلها اإلى واقع ملمو�س.

الم�سدر: موقع الأزهر - اليوم ال�سابع

ق��ال العالمة ال�س��يد علي الأمين في ت�سري��ح له حول اأحداث 
اليم��ن : اإننا ن��رى اأن من حق الحركة الحوثّية اأن تكون حركة 
�سيا�س��ية لها مطالب في ال�س��لطة والنظام ومن حقها ال�سعي 
الى تحقيق مطالبها بالو�سائل ال�سلمّية ال�سيا�سية التي يقرها 
النظام والقانون، ولي���س لها اأن تفر�س مطالبها بقّوة ال�سالح، 
فاإن الخروج الم�س��لّح �س��يوؤدي حتماً اإلى ايقاظ الفتن النائمة 
وهي حالقة للّدين وحارقة للدنيا وذلك هو الخ�سران المبين.

والمطل��وب من الحوثيين وغيرهم  اأن يتخلوا عن المواجهة 
الع�س��كرّية فيما بينه��م، واأن يبتعدوا ع��ن التحرّكات التي 
ت��وؤدي اإلى النزاع��ات وتعطيل النظام، وعليه��م اأن يدخلوا 
جميعه��م في العملّية ال�سيا�س��ّية �سمن الثوابت التي يجب 
المحافظ��ة عليها، وه��ي وحدة الوطن وال�س��عب ومرجعّية 
الدولة والموؤ�س�سات وال�ّسلم الأهلي الذي ي�سكل القاعدة في 

عملّية الإ�سالح والتطوير.

من الأر�سيف 2014/8/24

إنََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوة فأصلحوا بَْيَن 

 َلَعلَُّكْم تُرَْحُموَن
َ
أََخَويُْكْم َواتَُّقوا اهلل

]  قرآن كرمي [

ارًا يَْضِرُب  ال تَرِْجُعوا بَْعدي ُكفَّ

بَْعُضُكْم رِقاَب بَْعٍض

]  حديٌث شريف [ 

”لتعارفوا ” نشرة شهرية تصدر عن مؤّسسة العالّمة السّيد علي األمني للتعارف و احلوار  - إصدار: عدد  شهر  نيسان - سنة 2015 م

نداء العّلمة السيد علي األمين إلى القمة العربية :
أطفـئــوا الــنـار وعــودوا لـــلــحـــوار 

األحد 29 آذار 2015 - المصدر: وطنية 

دعا العالمة السيد علي األمين إلى »وضع حد لما يجري اليوم في 
اليمن العزيز بوقف اإراقة الدماء واإخراج الخالف بين الأطراف 
المت�سارع��ة م��ن الدائ��رة الع�س��كرّية اإلى الإطار ال�سيا�س��ي 
والع��ودة اإلى الحوار بعيداً عن قعقعة ال�س��الح وقرع طبول 
الح��رب، و�سبِّ الزيت على النار، فلي���س من م�سلحة العرب 
والم�س��لمين ول من م�سلحة ال�سعب اليمني العزيز ا�ستمرار 
الّن��زاع القائم هناك لأن ذلك �س��يزيد م��ن تاأجيج ال�سراعات 
ف��ي المنطقة واإدخالها ف��ي اأتون �سراعات ل ت��وؤّدي اإلّ اإلى 
المزي��د من اإ�سعاف الأّمة عن مواجهة الأخطار المحدقة بها، 
واإبعادها عن بناء م�س��تقبلها وا�س��تعادة دورها الريادي في 

المنطقة والعالم.

وق��ال في ن��داء وجهه اإلى القمة العربية في �س��رم ال�س��يخ 
الي��وم: اأّيها العرب، اأيها الم�س��لمون: اإنك��م الإخوان في دين 
اهلل تجمعك��م و�س��ائج القربى ورواب��ط التاري��خ والم�سير، 
اإننا ننا�سدكم العمل ال�س��ريع والعاجل على وقف العملّيات 
الحربّي��ة ف��ي اليم��ن وبدء الح��وار الوطني، ونذك��ر جماعة 
حركة »اأن�سار اهلل« وغيرهم بما قلناه �س��نة 200٩ وبعدها 
ح��ول الأحداث الدموية التي جرت في اليمن العزيز في تلك 

الفترة باأنكم حركة �سيا�سية لها مطالب في ال�سلطة والنظام 
ومن حق كل حركة �سيا�س��ية ال�س��عي اإل��ى تحقيق مطالبها 
الم�سروعة بالو�سائل ال�سيا�سية التي يقرها النظام والقانون 
ولي���س لها اأن تفر���س مطالبها بقّوة ال�س��الح، فاإن الخروج 
الم�س��لّح �س��يوؤدي حتماً اإلى اإيقاظ الفتن النائمة، وهي فتن 

حالقة للّدين وحارقة للدنيا وذلك هو الخ�سران المبين.

اأ�ساف: » اإن المطلوب من غيركم في الخارج اأ�سّقاء واأ�سدقاء 
الإمتن��اع عن التدّخل في �س��وؤون ال�س��عب اليمني الداخلية، 
والمطل��وب منك��م اأنت��م في الداخ��ل الّتخلّي ع��ن المواجهة 
الع�س��كرّية فيم��ا بينك��م ،واأن تبتعدوا عن التح��رّكات التي 
ت��وؤدي اإل��ى النزاعات الم�س��لّحة وتعطيل النظ��ام واإ�سعاف 
الدولة، وعلى جميع تلك الحركات ال�سيا�س��ية ترك ال�س��الح 
للدول��ة وحدها والرجوع اإل��ى العملّية ال�سيا�س��ّية والحوار 
والإلت��زام بال�س��لم الأهل��ي والعي���س الأخ��وي فيم��ا بينكم 
والتم�ّس��ك بالثواب��ت الوطنّي��ة وفي طليعتها وح��دة الوطن 
وال�س��عب ومرجعّي��ة الدول��ة اليمنية الواحدة بموؤ�س�س��اتها 

القانونية والد�ستورية.

وتابع:«ويجب اأن نعلم جميعاً في الداخل والخارج اأن الدم 
لن يحّل الم�س��كلة بل �س��يترك اآثاره ال�سيئة في النفو�س كما 

ق��ال اأجدادنا العرب ) الدم ي�ست�س��قي ال��دم( ولن نجني منه 
�سوى المزيد من ال�سعف في ج�سم الأمة الموؤدي اإلى التفكيك 

والإنق�سام.

ناٌر  اْلُعْرِب  ِبالِد  في  ْت  ِج�َساُمَو�َسبَّ ْخ��َط��اٌر  َواأَ �َسَرٌر  َلَها 
ِطَراُمفيا عجباً َنَراَها في ا�ْسِتَعاٍل ا�سْ ُيَحرُِّكَنا  َوَن�ْسُمُت ل 
قوٍم حكماُء  ُيْطِفَها  لم  َوَهاُم()اإذا  ُجَثٌث  وقودها  يكوُن 
َعَلْيَها َتاأِْتي  اأَْن  َقْبَل  وا  َكالُمَفُهبُّ ُيْجِدي  َفَما  َوِحيَنِئٍذ 

وخت��م: » اإننا ندعو اإل��ى نبذ التفرّق والتع�ّس��ب والإقتتال، 
ولنتذّك��ر قول اهلل تعال��ى في محكم كتاب��ه )اإنما الموؤمنون 
اإخوة فاأ�سلحوا بين اأخويكم( وقوله تعالى ) اأُْدُع اإلى �س��بيل 
ربك بالحكمة والموعظة الح�سنة ( وقوله تعالى )واعت�سموا 
بحب��ل اهلل جميعاً ول تفرّقوا( وقوله تعالى ) اإن الذين فرَّقوا 
دينهم وكانوا �س��يعاً ل�س��ت منهم في �س��يء( وقد قال ر�سول 
اهلل علي��ه ال�سالة وال�س��الم ) ل ترجعوا بع��دي كفاراً ي�سرب 

بع�سكم رقاب بع�س(.

 واآخ��ر دعوان��ا اأن الحمد هلل رب العالمين، وال�س��الم عليكم 
ورحمة اهلل وبركاته



 و�سّية ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله
 لأ�سحابه ر�سي اهلل عنهم في مواجهة

الإثرة في ال�سلطة والحقوق
روى عبد اهلل بن م�سعود وغيره عن ر�سول اهلل �سلّى اهلل عليه واآله الأطهار 

اأنه قال لأ�سحابه ر�سي اهلل عنهم:
)�س��تكون بعدي اأث��رة واأمور تنكرونها! قالوا: يا ر�س��ول اهلل، كيف تاأمر من 

اأدرك مّنا ذلك؟
قال: ُتوؤَدون الحّق الذي عليكم، وت�ساألون اهلل الحّق الذي لكم(.

وال��ذي يظه��ر من هذا الحديث وغيره – كما جاء ف��ي روايات اأخرى، منها 
)اإنك��م �س��ترون بع��دي اأثرة، فا�سبروا حت��ى تلقوني عل��ى الحو�س( – اأن 
الر�س��ول علي��ه ال�سالة وال�س��الم كان يعلم باندلع �سراع��ات داخلّية في 
الأّمة ب�س��بب منطق الإ�س��تئثار في ال�س��لطة ومواردها، وهو منطق موجود 
ف��ي الطبع الب�س��ري، فقد ي��رى بع�سهم اأنه الأحق من غي��ره والأولى، وهو 
لي���س كذلك، فُيق�سي غيره عن مواقع ال�س��لطة ممن هو اأولى منه بها، وقد 
يقرب البعيد، ويبعد القريب، وقد يمنع الم�ستحق من حّقه، وهذه من الأمور 

الم�ستنكرة.
وهذا المنطق الإق�سائي ل �س��ّك باأنه يوؤدي اإلى ولدة الخالف والنزاع بين 
الأف��راد والجماع��ات في مختلف الميادين، كما نراه ف��ي ال�سراعات داخل 
ال��دول والأحزاب ومختلف الإدارات والموؤ�س�س��ات، وهذا ما يعود بالأخطار 
واأفدح الأ�سرار على المجتمع في الإ�س��تقرار والإ�س��تمرار، وقد كانت و�سّية 
ر�س��ول اهلل لأّمته في مواجهة هذا المنكر الكبير والذي ينذر ب�س��رٍّ م�ستطير 
بالإ�سطبار والإبتعاد عن و�سائل انت�زاع الحّق بالقّوة لما فيه من المفا�سد 
الكبي��رة الت��ي تطيح بالح��ق ال�سائع وتعر�س �س��المة المجتم��ع والأمة 
اإل��ى الخطر، وق��د اأو�سى باأداء ما على الف��رد والجماعة من حقوق ترتبط 

بالحفاظ على النظام العام.
ول تتناف��ى ه��ذه الو�سّي��ة مع ما دّل عل��ى الأمر بالمع��روف والنهي عن 
المنك��ر وم��ا دّل عل��ى اأن »م��ن اأف�س��ل الجهاد كلم��ة حق اأمام �س��لطان 
جائر«ف��اإن و�سّية النب��ّي بال�سبر اإّنما هي لجتناب اإدخ��ال عن�سر القّوة 
عل��ى المطالب��ة بالحقوق ولي�س��ت لع��دم اإظهارها ول لع��دم الإعالن عن 
الأخط��اء الم�س��تنكرة، فاإن الأم��ور المنكرة التي جاءت ف��ي الو�سية تبقى 
 مندرج��ة تح��ت اأدلة الأم��ر بالمعروف والنه��ي عن المنك��ر كقوله تعالى
َلى اْلَخْي��ِر َوَياأُْمرُوَن ِباْلَمْع��رُوِف َوَيْنَهْوَن َعِن  َم��ٌة َيْدُعوَن اإِ –َوْلَتُك��ْن ِمْنُكْم اأُ

اْلُمْنَكِر َواأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن–.
وعلى هذا النهج النبوي �سار اأئمة اأهل البيت عليهم ال�سالم وغيرهم الكثير 
م��ن ال�سحابة واأئمة العلم والدين من ال�س��لف ال�سالح – ر�سي اهلل عنهم 
– ف��ي ع�س��ور عدي��دة، وقد عّبر الإمام علي عليه ال�س��الم ع��ن هذا النهج 
وا  بقوله لبني ها�سم وغيرهم عندما ظهرت بوادر ال�سراع على الخالفة )�سقُّ
اأم��واج الفتن ب�س��فن النجاة، وعرّج��وا عن طرق المناف��رة، و�سعوا تيجان 

المفاخرة..( وبقوله )لأ�سلَِّمنَّ ما �سلمت اأمور الم�سلمين..(
وق��د ابتعدوا ع��ن ال�سراع على ال�س��لطة واأعطوا البع��د الروحي والثقافي 
لالإ�س��الم وحافظوا على تعاليمه وت�س��ريعاته، وفي ال�سحيفة ال�س��جادية 
لالإمام زين العابدين ما يوؤكد على هذه الم�س��يرة والمدر�س��ة التي حفظت 
وحدة الّمة من النق�س��امات المذهبّية الحادة وقلّلت من اآثارها ال�س��لبّية 
وا�س��تمرّ الأئم��ة على هذا النهج م��ن بعده يحملون ل��واء العلم والمعرفة 
بعيداً عن �سراعات ال�س��لطة والتنازع عليه��ا، فهل كان الأئمة يريدون من 
دع��اء كميل ودعاء اأب��ي حمزة الثمال��ي وغيرهما من الأدعي��ة والمواقف 

�سراعاً على وزارة هنا و�سلطة ونفوذ هناك؟!
لق��د قّدموا النم��اذج الرفيعة وال�سالح��ة لالإقتداء بو�سّية ر�س��ول اهلل في 
اأمرهم بالمعروف واإنكارهم للمنكر، وفي اأدائهم للحق الذي عليهم وطلبهم 

لحقهم من اهلل �سبحانه وتعالى.
ولذلك ل بّد من اإظهار الكلمة الجامعة عند تعرّ�س المجتمع لأفدح الأخطار 
والأ�س��رار، فاأي قيم��ة للكلمة في غير وقتها وعند انع��دام الحاجة اإليها؟! 
وه��ل يك��ون الإ�سالح اإلّ عند ظهور الف�س��اد؟. فقد ي�سم��ت البع�س من اأهل 
العلم والقلم ومن المثّقفين خوفاً على اأنف�سهم واأرزاقهم مع اأّن الروايات قد 
طماأنت هوؤلء وقالت لهم )اإّن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل يقرّبان 
اأجالً ول يقطعان رزقاً(، ولكّنها ال�س��كرة اّلتي تغ�س��ى على الأب�سار فتمنع 
من روؤية الحقيقة كما جاء في الحديث النبوي: )غ�سيتكم ال�ّسكرتان: �سكرة 
حّب العي���س وحّب الجهل فعند ذلك ل تاأم��رون بالمعروف ول تنهون عن 

المنكر والقائمون بالكتاب وال�سّنة كال�سابقين من المهاجرين والأن�سار(.
وعن الإمام علي )ع(: )اإّن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي 
ل ي�س��تفيق من جهله بل الحجة عليه اأعظم والح�س��رة ل��ه اأَْلَزُم وهو عند 

اهلل اأَْلَوُم(.
 من كتاب زبدة التفكير في رف�س ال�سب والتكفير
للعالمة ال�سيد علي الأمين ال�سادر عن دار مدارك 

 بيان مجلس حكماء المسلمين
حول األوضاع في اليمن الشقيق

اإنَّ ج�س��د الأم��ة الإ�س��المية ل��م َيُع��ْد 
يتحم��ل مزيًدا من الرتف��اع في درجة 
حرارت��ه الت��ي تت�ساعد نتيج��َة تزايد 
حدة الحت��راب والقتتال بين ُمكوِّنات 
تاَب��ع  وق��د  الم�س��لمة،  المجتمع��ات 
المجل���س ما جرى في اليمن ال�س��قيق، 
��نوات القليل��ة الما�سية، من  خالل ال�سَّ
اأم��وٍر ُتدِم��ي القلوب وُتوِج��ع الأرواح، 
��ة  ��ي اهلل ول ر�س��وله ول عامَّ ول ُتر�سِ
الم�سلمين، كما ل ُتر�سي كلَّ ذي �سميٍر 
ح��يٍّ اأو وج��داٍن على م�س��توى العالم 

كله.
وزاد م��ن َفداح��ة الماأ�س��اة وَمرارته��ا 
وَب�س��اعتها اإ�سراُر ف�سي��ل على العبث 
ب�ِس��لم اليمن وا�س��تقراِره؛ �س��عًيا وراء 
��لطة مم��ا دفع��ه اإل��ى رف���س كلِّ  ال�سُّ
ة،  ال�س��لميَّ والم�س��اعي  المب��ادرات 
ة  وتعطي��ل جمي��ع الحل��ول ال�سيا�س��يَّ
منه��ا  �سِ م��ن  كان  الت��ي  المقتَرح��ة 

ة. المبادرة الخليجيَّ
��لة الإكراَه واإرغاَم الآخرين  لقد انقلبت هذه المجموعُة على ما تبقَّى من مالمح الدولة، ُمتو�سِّ
ة  ة ال�سالح لفر�س هيمنِتها على ُمقدَّرات البالد والعباد، كان منها اجتياُح العا�سمة اليمنيَّ بُقوَّ
ة المناطق لن�سر الخراب والدمار  �سنعاء، واحتجاز رئي�س��ها ال�س��رعي، ومن َثمَّ الزحف اإلى َبِقيَّ
ة قد ل تكوُن لها نهايٌة. ها في حرب اأهليَّ دون خوٍف اأو َوَجٍل من �سفِك الدماء وتمزيِق البالد وزجِّ
ِة الحديد والنار هو منطق  ِة الفئات بق��وَّ اإنَّ منط��ق اإحكاِم �س��يطرِة فئٍة م��ن المجتمع على بقيَّ
ة الت��ي ُيقدِّمونها على م�سلحة الوطن، واإذ  الظالمين، الذين ل يرعون اإل م�سالحهم ال�س��خ�سيَّ
يوؤكد مجل���س حكماء الم�س��لمين دعَمه المطلق لأيِّ جهود من �ساأنها و�سع حدٍّ للدماء النازفة 
ة دعم وحماية  ه يرى اأهميَّ والَخراب ال�س��امل وال�س��ر الم�س��تطير في اأيِّ بلٍد عربي م�س��لم، فاإنَّ
لم وال�ستقرار، ويدعو جميَع الأطياف الممثِّلة لل�سعب اليمني  ال�سرعية باليمن؛ ِحفاًظا على ال�سِّ
اإل��ى البتعاد ع��ن ال�سطفاف المذهب��ي اأو الطائف��ي، وُيحذِّرها من النِج��رار خلف مخططات 
�سيا�سية ل ُتحَمد عقباها، كما يدعو اليمنيين اإلى الحتكام اإلى العقل والناأي باأنف�سهم عن كلِّ 

ُج ال�سراع وُي�سعل نار حرب اأهلية. ما ُيوؤجِّ
وُيطالب مجل���س حكماء الم�س��لمين بالعمل علي واأد كلِّ النزعات الطائفية التي ُتهدُِّد ا�ستقراَر 
ٍة ُيراق فيها مزيٌد من دماء الم�سلمين. َبه الدخوَل في حرٍب طائفيَّ ووحدَة �سعِب اليمن؛ حتى ُنجنِّ

ة عند اإ�سدار قراراته واإبداء راأيه، ول يرمي اأبًدا  اإنَّ مجل�س الحكماء يتجرَّد من كلِّ العوامل الذاتيَّ
اأن يكون طرًفا في �سراع �سيا�سي اأو ديني اأو مذهبي، ول يهدف اإلى ُموؤازرة طرٍف على ح�ساب 
د على �سرورة اأن ُتوؤدِّي الجهود المبذولة  طرف اآَخر، اأو ُن�سرة طائفٍة اأو مذهب بعينه، واإنما ُيوؤكِّ
في مكافحة التطرف اإلى ردِع الفئات الم�س��تقوية بال�س��الح على الدولة وكذلك الم�ست�سَعفين؛ 
ة اليمنيي��ن لُيقرِّروا  ا ُي�س��اهم في اإر�س��اء ال�س��تقرار والأم��ن والو�سول اإلى تواف��ق بين كافَّ ممَّ
��ٍل ياأتي من خارج  ��ة اإدارة �س��وؤون بلدهم دون اإق�س��اٍء لأحٍد، ومن دون اأيِّ تدخُّ باأنف�س��هم كيفيَّ

الحدود.
وُينا�س��د اأع�ساء المجل���س جميع الغيورين على م�سير وم�س��تقبل العرب والم�سلمين الوقوف 
�سف��اً واحًدا، والعم��ل كتًفا بكتف من اأجل نزع فتيل الأحقاد، وتعطي��ل الفتن واإخماد الحرائق 

الم�ستِعلة، وتكاُتف الجهود لحماية ا�ستقالل وُعروبة اليمن.
مجل�س حكماء الم�سلمين
11 جمادى الآخرة 1436

يقف المرء متعّجباً اأمام هذا التح�س��يد الطائفي على الرغم من اأن منطقتنا في تعدّدها 
الطائف��ي وتنّوعه��ا الدين��ي والقومي تع��ّد فقيرة من حي��ث التعدّد والّتنّوع بالقيا���س 
اإل��ى اأم��م كثيرة ودول عديدة ف��ي العالم، ففي اأميركا وحدها يقال ب��اأن فيها ما يقارب 
اأربعماية جماعة دينية وطائفة، وفي الهند يقال باأن فيها ما يتجاوز الألف من الطوائف 
والقوميات تتعاي�س معاً، فما بالهم ل يت�سارعون، ول يقتل بع�سهم بع�ساً، ول يطلبون 
التق�سيم والإنف�سال عن بع�سهم في الع�سر الحديث ؟!. فما بالنا نحن الم�سلمين اليوم، 

ونحن نزعم باأننا الورثة لخير اأّمة اأخرجت للنا�س !
 العالّمة ال�سيد علي الأمين/اآب 2014

شيخ األزهر اإلمام أحمد الطيب رئيس مجلس الحكماء 



الجمعة ٣- أبريل - ٢٠١٥ - المصدر: وطنية- 

ناشد العالمة السيد علي األمين كالًّ من إيران 

والمملكة العربية السعودية، في بيان له حيث 

الملف  حول  المفاوضات  انتهاء  »بعد   : قال 

نجّدد  فإننا  الست،  والدول  إيران  بين  النّووي 

تقوم  بأن  إيران  في  للقيادة  والمناشدة  النداء 

حوار  إلى  لها  المجاورة  العربية  الدول  بدعوة 

والمخاوف  الهواجس  كّل  يضع  وعاجل  سريع 

من  يجري  ما  وخصوصاً  البحث  طاولة  على 

والعراق  وسوريا  اليمن  في  خطيرة  أحداث 

سبباً  كانت  التي  والقضايا  األمور  من  وغيرها 

في تأزيم العالقات بين دول المنطقة.

منطقتنا  أّن  نشّك  ال  ونحن   : سماحته  وتابع 

الذين  الحكماء  من  تخلوان  ال  وإيران  العربية 

خادم  رأسهم  وعلى  ونناشدهم  ندعوهم 

عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 

العزيز والمرشد األعلى للجمهورية االسالمية 

في إيران السيد الخامنئي – نناشدهم جميعاً 

التي  الخطيرة  الحالة  هذه  إنهاء  على  العمل 

واألّمة  المنطقة  في  رياحها  تعصف  بدأت 

الحروب  وقف  إلى  الفوري  والسعي  كّلها، 

األخطار  بأفدح  تنذر  التي  الداخلّية  والنزاعات 

على العرب والمسلمين عمالً بقول اهلل تعالى: 

أخويكم  بين  فأصلحوا  إخوة  المؤمنون  )إنما 

واتّقوا اهلل لعلكم تفلحون(.

وبين  بينكم  عالقات  إلى  نتطّلع  »إننا  أضاف: 

دولكم تسودها روح األخّوة اإلسالمّية والّتعاون 

والتآزر واإلحترام المتبادل.

وإّن لنا في حكمتكم وتدبركم لعواقب األمور 

األمور  تسير  بأن  األمل  نفوسنا  في  يبعث  ما 

الدماء  إراقة  ينهي  الذي  الصحيح  باإلتجاه 

ويزيل العداء.

)واعتصموا  تعالى  اهلل  قول  إلى  بنا  عودوا 

نعمة  واذكروا  تفرّقوا  وال  جميعاً  اهلل  بحبل 

اهلل عليكم إذ كنتم أعداًء فألّف بين قلوبكم 

فأصبحتم بنعمته إخوانا(.

في  االعالم  وسائل  األمين  العالّمة  وطالب 

لغة  استنهاض  عن  باالبتعاد  المنطقة 

التعّصب القومي والمذهبي 

التي تزيد في الّطين بّلة وتصبُّ الزيت على النار 

وتزيدها اشتعاالً، وجميعنا يعلم اآلثار السيئة 

لهذه اللغة التي استخدمت في حرب الخليج 

العرب  دفع  والتي  وايران  العراق  بين  األولى 

والمسلمون األثمان الباهظة لها والتي ال زالت 

حتى  المدّمرة  نتائجها  من  تعاني  المنطقة 

اللغة  هذه  من  المستفيد  يكون  ولن  اليوم. 

التي تزرع األحقاد وتنكأ الجراح إال أعداء األّمة 

أرضها  في  الفتن  وزرع  العاملون على ضعفها 

وبين شعوبها.

الحركات اإلسلمية 
وتحديات الوحدة على 
مستوى الشعب والوطن

- ما رأيكم في ما يخص الساحة االسالمية، هل هي 
تعيش أزمة أم مخاض التحوالت أم حالة مرضّية؟ -

العالمة الســيد علي األمين : ال شــك بأن المسؤولية 
تقــع على عاتق الحركات االســالمية التــي حملت لواء 

الدعوة الى االســالم وأقّرت نفسها بأنها في طليعة هذه 

األزمــة، وأعتقد أنها لم تســتحضر ذلــك الماضي الذي 

انطلقت منــه الدعوة، وتلــك التحديات التــي واجهها 

الرســول صلــى اهلل عليه وســلم التي كانــت موجودة 

فــي الجزيــرة العربية، وكانــت أعظم التحديــات التي 

يواجههــا النبي هي تحديــات الفرقة واالنقســام التي 

كانــت موجودة فــي الجزيرة العربية، حيــث كان الناس 

يعيشــون قبائل وعشــائر وصراعات طويلة• النبي )ص( 

تمّكــن في تلك المرحلــة أن يواجه تلــك التحديات وأن 

يحّول تلك االنقســامات الى وحــدة، واعتمد النبي عليه 

الصالة والســالم في هذه المســألة على توحيد العرب 

والمســلمين آنــذاك ونّوه القــرآن الكريم بهــذا اإلنجاز 

الكبير الذي تحقــق »واذكروا نعمة اهلل عليكم، إذ كنتم 

أعداء فألّف بيــن قلوبكم فأصبحتــم بنعمته إخواناً«، 

نعمته طبعاً هي اإلســالم، هذه النعمــة التي أنعم اهلل 

بها على تلك األمة وذلك الجهد الذي بذله الرسول، وّحد 

هذه األمة• هذه كانت من المنطلقات األساســية ولذلك 

نــرى أنه عندما انطلق في عملية بناء الدولة في المدينة 

المنّورة، اعتبر الركيزة األساسية هي األخّوة، ولذلك آخى 

بيــن المهاجرين واألنصار، ووّحد بين األوس والخزرج، وفي 

هذه إشــارة واضحة الى أنه ال يمكن أن يكتمل البناء إال 

من خالل ركائز الوحدة، والمؤاخــاة التي اعتمدها النبي 

)ص( وانطلق من هذه القاعدة•

-فشل الحركات اإلسالمية

بينما الذي نلحظه في الحركات االســالمية أنها عندما 

تنطلــق في دعوتها الى اإلســالم ، تنطلق من منطلقات 

ضيقة• الرســول آخى بين المهاجريــن واألنصار، تجاوز 

الفوارق في اآلراء واألفــكار والخالفات القديمة واعتبر أن 

الوحدة هي الهــدف الذي ينبغي أن يســعى إليه، بينما 

نالحــظ أن الحركات االســالمية تحّولت فــي كثير من 

األحيان الى حركات طائفية ومذهبية في بعض األحيان، 

وهذا من أدلة الفشل• أعتقد بأن الرسالة التي وّحدت بين 

المسلمين وجعلت منهم أمة واحدة، بينما هم يحملون 

شعار الوحدة ولكنهم لم يتمّكنوا أن يوّحدوا المسلمين، 

وأعتقد أن هذه مســؤولية تقع على عاتق هذه الحركات، 

بأن تتجــاوز المنطلقات الضيقة فــي مجتمعاتها وفي 

أوطانها وأن تحمل المشــاريع التوحيدية التي تنسجم 

مع وحدة المســلمين، ال أن تعزل هذا الفريق أو ذاك، وفي 

طبيعة الحال المشــروع الذي يجمع دائماً هو المشروع 

الوطني، واإلسالم ال يرفض هذه المشاريع الوطنية ال بل 

هو يؤّكد عليها، ألن فيها صفة الجمع التي سعى إليها 

الدين، وفيها أيضاً االرتباط بالوطن وبالقوم وبالشــعب، 

واإلســالم كان يؤّكد على هــذه األمور حيــث ورد أن ُحّب 

األوطــان من اإليمان وليس من العصبيــة أن يُحّب الرجل 

قومه.

جريدة اللواء- ١4/٢٠٠8/4

العّلمة السيد علي األمين في مناشدة إلى القيادتين 
في إيران والمملكة العربية السعودية  



 المين لإيران وال�سعودية :
ول تنازعوا فتف�سلوا ...

 ال�سيخ عبا�س حايك 

 ..م��رَّة جديدة يثبُت 
العالمة ال�س��يد علي 
ُد  �س��يِّ اأن��ه  الأمي��ن  
راأٍي، ل تاأخ��ذه ف��ي 
اهلل لوم��ُة لآئٍم، فكما 
خرج �س��اهراً �س��يَف 
والموق��ف  الكلم��ة 
الثنائ��ي  عل��ى 
ال�سيعي، رغم موقعه 
وم�سلحت��ه ونف��وذه 
ودوره داخل الطائفة 
ال�س��يعية الكريمة، وتخلَّى عن ما تخلَّى عنه، ل�سداٍد راآُه 
في راأيٍّ مختلف مع راأيي كلٍّ من حركة اأمل وحزب اهلل...

ونتيج��ًة لذل��ك دفع العالم��ة الأمين الثم��ن غالياً، وما 
زال بعي��داً ع��ن جنوبه واأهله ودي��اره ومركزه وحوزته، 
اإيماناً منه بقناعٍة من�س��جمة مع مبناُه العلمي الفقهي 

وال�سيا�سي...

ا يجري في عالمنا العربي  ه��ا هو اليوم يكرِّر موقفه عمَّ
والإ�سالمي، وبالخ�سو�س ما يتعلَّق بالحرب على اليمن 
الحبيب وال�سقيق، رغم اأنَّ الأل�سن قد طالته ونالت منه، 
باعتباره تابعاً لل�سيا�س��ة ال�س��عودية والخليجية، فهو 
الي��وم يقف موقفاً مختلف��اً مع المملكة وم��ع الإجماع 
العرب��ي حول ق�سية اليم��ن ويدعوها ع��ن التخلِّي عن 
موقفه��ا وتغليب لغة الحوار والمحبة والت�س��امح على 

لغة البارود والنار والحرب..

ه الن��داء اإلى القمة العربية المنعقدة في �س��رم  لق��د وجَّ
ال�س��يخ بتاري��خ 2٩/اآذار/ 2015 ..تحت عنوان »اطفئوا 
الن��ار وعودوا للحوار«...قائ��الً : »يجب اأن نعلم جميعاً 
في الداخل والخارج اأنَّ الدم لن يحلَّ الم�سكلة بل �سيترك 
اآثاره ال�سيئة في النفو�س، كما قال اأجدادنا العرب: »الدم 
ي�ست�س��قي الدم« ولن نجني منه �سوى مزيد من ال�سعف 

في ج�سم الأمة الموؤدي اإلى التفكيك والإنق�سام«....

وه��ذا ما ي��دل عل��ى خ��ط العالم��ة الأمي��ن الإعتدالي 
والو�سطي، والمنتمي والمنت�سب وبقوٍة لل�سالم وم�سروع 
ال�س��الم بين الأمة الإ�س��المية والعربية، ومنطق الحوار 
والمحب��ة والت�س��امح والإعتدال، وخا�س��ًة بين مكونات 
الأمة العربية والإ�س��المية...اإنما دفع العالمة الأمين اإلى 
دعوة المملكة ال�س��عودية وال��دول العربية اإلى محاذاة 
الت�س��وية ال�سلمية وال�س��ليمة مع اليمن وبين اليمنيين، 
يوؤك��د فرداني��ة ال�س��يد الأمي��ن والتزامه بتفكي��ره الحر 
والم�س��تند اإل��ى خط��ه الم�س��تقيم والمتوا�س��ل مع خط 
ونه��ج اأمي��ر الموؤمنين علي بن اأبي طال��ب )ع( القائل : 
»لأ�س��لِّمنَّ ما �سلمت اأمور الم�س��لمين« وقوله: »والزموا 

ال�سواد الأعظم،فاإنَّ يد اهلل مع الجماعة«..

واإيمان��اً منه بالحديث القد�س��ي ال��ذي اأنزله اهلل تعالى 
على ل�س��ان نبيه الكريم محمد )�س( » اإني لم اأ�ستعمل 
الح��كام عل��ى �س��فك الدم��اء، واتخ��اذ الأم��وال، واإنما 
ا�س��تعملتهم ليكفوا عني اأ�سوات المظلومين، فاإني اأرعى 

اراً«... ظالمتهم، واإن كانوا كفَّ

ٍة  ناأمل اأن تحت�سد مواقف م�سابهة في دائرٍة عربيٍة قوميَّ
واح��دٍة لل�سغ��ط باتج��اه تعزي��ز منطق الح��وار ونبذ 
��لم وال�س��الم في الملفات  الفرقة والإنق�س��ام واأدوات ال�سِّ

والمو�سوعات المختلف عليها.

العالمة الأمين دعا الرئي�س �سالح 
اإلى اإ�سدار عفو عام عن الحوثيين 

واإلى م�ساركتهم في العملية 
ال�سيا�سية وتخليهم عن المواجهة 

الع�سكرية
من الأر�سيف 10/27/200٩

 دعا العالّمة ال�سيد علي الأمين فخامة الرئي�س اليمني علي عبد 
اهلل �سالح اإلى اإ�سدار عفو عام عن الحركة الحوثّية واإلى دخول 
الحوثيين في العملّية ال�سيا�سّية في البالد عبر موؤ�س�سات الّدولة 

القانونية والد�ستورّية واإلى ترك المواجهة الع�سكرّية.
كالم العالّمة ال�س��يد عل��ي الأمين جاء ف��ي مداخلة خالل حوار 
فك��ري عن الزيدية والحركة الحوثية اأجرته قناة الم�س��تقلة في 

لندن.
 وقال العالمة ال�س��يد علي الأمين باأن الحرب الدائرة في اليمن 
العزي��ز يجب و�سع حّد لها بوقف اإراقة الدماء واإخراج الإختالف 
من الدائرة الع�س��كرّية اإلى الإطار ال�سيا�س��ي بعيداً عن العناوين 
المذهبّية والّطائفية ولي�س من م�سلحة الم�سلمين عموما ول من 
م�سلح��ة اليمن العزي��ز خ�سو�ساً اإ�سفاء الطاب��ع المذهبي على 
الّن��زاع القائم هناك لأن ذلك �س��يزيد م��ن تاأجيج ال�سراعات في 
المنطق��ة واإدخالها في اأتون ال�ّسراعات المذهبّية التي توؤّدي اإلى 

اإ�سعاف الأّمة عن مواجهة الأخطار المحدقة بها.
وقال �س��ماحته : اإن القول باأن الحوثيين قد خرجوا عن المذهب 
الزي��دي اإل��ى المذهب ال�س��يعي الجعفري ، يري��د اإ�سفاء الطابع 
المذهب��ي عل��ى ال�ّس��راع ف��اإن كّل المذاهب الإ�س��المّية يجمعها 
الّدي��ن الواحد وجميعها توؤمن بال�س��الم ديناً واح��داً يجمع كّل 
الم�س��لمين تح��ت كلمت��ي ل اإل��ه ال اهلل محمد ر�س��ول اهلل وهما 

كلمتان عا�سمتان للّدماء، داعيتان اإلى الإلفة والإخاء فهم اإخوة 
بن���سّ الكت��اب وعلى هذا اإجماع علماء الإ�س��الم و�س��لف الأئمة 
والأ�سح��اب وهم مع ذلك كلّه تجمعهم و�س��ائج القربى وروابط 
التاريخ و�س��راكة الوطن والم�سير. وح��ول الحركة الحوثية قال 
�س��ماحته : اإنن��ا نرى اأن الحرك��ة الحوثّية هي حركة �سيا�س��ية 
لها مطالب في ال�س��لطة والنظام ومن حقها ال�س��عي الى تحقيق 
مطالبه��ا بالو�س��ائل ال�سيا�س��ية الت��ي يقرها النظ��ام والقانون 
ولي�س لها اأن تفر�س مطالبها بقّوة ال�سالح فاإن الخروج الم�سلّح 
�س��يوؤدي حتم��اً اإلى ايق��اظ الفتن النائم��ة وهي حالق��ة للّدين 

وحارقة للدنيا وذلك هو الخ�سران المبين.
ولذلك فاإننا ننا�سد  فخامة الرئي�س علي عبد اهلل �سالح وندعوه 
اإل��ى وقفة ي�س��ّجلها له التاريخ وتبقى حدي��ث الأجيال اأن يعلن 
عن اإ�سدار عفو عام عن الذين حملوا ال�س��الح فاإن الدم لن يحّل 
الم�س��كلة بل �سيترك اآثاره ال�س��يئة في النفو�س كما قال اأجدادنا 
العرب ) الدم ي�ست�سقي الدم(. والمطلوب من الحوثيين اأن يتخلوا 
عن المواجهة الع�س��كرّية ويدخلوا في العملّية ال�سيا�س��ّية �سمن 
الثوابت التي تجب المحافظة عليها وهي وحدة الوطن وال�سعب 
ومرجعّي��ة الدول��ة والموؤ�س�س��ات وال�ّس��لم الأهل��ي الذي ي�س��كل 

القاعدة في عملّية الإ�سالح والتطوير.
والإم��ام زي��د ر�سوان اهلل علي��ه كان كاأجداده واآبائ��ه من الأئمة 
الطاهرين حري�ساُ على وحدة الأّمة وجمع �س��ملها وقد كانت له 
من الأ�سباب التي راآها والظروف الخا�سة المحيطة به ما اأوجب 
خروج��ه في ذل��ك الظرف ولم يك��ن يريد تاأ�سي���س قاعدة عامة 
ف��ي الخروج ف��ي كل الأزمان والأوقات وهذا م��ا عمل عليه اأئمة 
اأه��ل البيت بعد ا�ست�س��هاد الإمام الح�س��ين )ع( وهم الموؤتمنون 
عل��ى ثورته وق��د رف�سوا الخروج بعد ذلك كم��ا فعل الإمام زين 
العابدين والإمام الباقر وال�سادق و�س��ائر الأئمة عليهم ال�س��الم 
ف��ي عدم الخ��روج وقد تعّددت الروايات في ذل��ك عنهم منها ما 
روي ع��ن الإمام ال�سادق ف��ي كالم موّجه للّذين حاولوا الخروج 
بع��د ا�ست�س��هاد الإم��ام زيد ) ل يخ��رج الخارج من��ا اأهل البيت 
اإل وا�سطلمته البلّي��ة واخترمته المنّية وكان خروجه زيادة في 

مكروهنا ومكروه �س��يعتنا ( وقد اأظه��رت مواقفهم واأقوالهم باأن 
الخ��روج على الحاكم لم يكن قاعدة عاّمة واأّن ما قام به الإمام 
الح�س��ين عليه ال�س��الم كان ق�سية في واقعةلم تتكرّر في حياة 
الأئم��ة مّما يعن��ي اأن الأ�س��باب كانت خا�ّسة بالإمام الح�س��ين 
عليه ال�س��الم ولذلك ان�سرف الأئمة اإلى م�س��روع ا�س��الم الثقافة 
والمعرفة ون�س��ر اأحكامه وتعاليمه بالحكمة والموعظة الح�سنة 
ورف�س��وا الم�س��اريع الأنف�سالي��ة التي ت��وؤدي الى النق�س��امات 
والنزاع��ات الدموّية التي ل طائل منها �س��وى اإحداث المزيد من 

ال�سعف في ج�سم الأمة وتفكيكها.
وتابع �س��ماحته  اأن الم�سكلة التي وقعت فيها الحركات الدينية 
في العالم العربي وال�سالمي اأنها تخلّت عن نهج الأئمة وال�سلف 
ال�سالح في الدعوة ون�سر الر�سالة وتثقيف الأمة وتعليمها اأحكام 
دينها واإبراز محا�سن ال�سريعة ودفع ال�سبهات عنها وذهب معظم 
هذه الحركات الدينية اإلى م�س��اريع ال�سلطة والحكم والم�سارعة 
عليهما بكل الو�س��ائل بما فيها و�سائل القتل والقمع عمال بمبداأ 
قد رف�سوه �س��رعاً ف��ي المرحلة الفكرية وهو مب��داأ) الغاية تبرر 
الو�س��يلة( كما ج��رى ويجري في فل�س��طين ولبن��ان وال�سومال 
وباك�س��تان وايران واليمن با�س��م ال�س��الم والدين الذي يدعوهم 
الى نبذ التفرّق والتع�ّسب والإقتتال وهم يقراأون قوله تعالى : ) 
ادع اإلى �س��بيل ربك بالحكمة والموعظة الح�سنة ( وقوله تعالى 
) اإن الذين فرقوا دينهم وكانوا �س��يعاً ل�س��ت منهم في �سيء( وقد 
قال ر�س��ول اهلل )���س( ) ل ترجعوا بعدي كف��اراً ي�سرب بع�سكم 
رق��اب بع�س( وعن الإمام عل��ي )ع( ) فاإن جماعة فيما تكرهون 
من الحق خير من فرقة فيما تحبون من الباطل ، واإن اهلل لم يعط 
اأحداً بفرقة خيراً مّمن م�سى ول مّمن بقي(لقد اأ�سبحت ال�س��لطة 
اأكب��ر همهم اأوكله ون�س��وا الحديث القائل)لئ��ن يهد اهلل بك رجالً 
واح��داً خير لك مما طلعت عليه ال�سم���س( وعلى كل حال فاإننا 
نق��ول للذين يريدون الدخول في �سراع ال�س��لطة و�س��فك الدماء 
عليه��ا اأن يفعلوا ذلك باأ�س��مائهم واأ�س��ماء طموحاتهم وعناوين 
اأحزابهم ولي���س باإ�س��م اهلل ور�سله وكتبه ولي���س با�سم المذاهب 

وائمة الدين.

صدر حديثاً عن »لتعارفوا«

للعالمة ال�سيد علي الأمين
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�سمير الحجاوي 

الأحد 2٩-3-2015  �سحيفة ال�سرق القطرية

ل تمك��ن قراءة الم�س��هد اليمني 
بمعزل عن الحالت الم�س��ابهة 
واأفغان�س��تان  ال�سوم��ال  ف��ي 
تحدي��دا، وه��ي الدول الفا�س��لة 
الت��ي تعي���س حروب��ا مت�سل��ة 
منذ اأكثر من عقدين من الزمان، 
ل��م ينت�س��ر فيها اأح��د، وكانت 
النتيج��ة في البلدي��ن بحرا من 
الدم��اء والدم��وع والفق��ر والفاقة والمجاع��ة وتدمير كل 

�سيء.

الحالة اليمنية تدخل في نف�س النفق، فالحوثيون خا�سوا 
6 حروب مع نظام الرئي�س المخلوع علي عبد اهلل �سالح 
ولم ي�س��تطع اأي منهما النت�سار فيها، واأدت هذه الحروب 
اإلى و�سع اليمن في ذيل قائمة دول العالم في كل �س��يء، 

خا�سة في التعليم، واحتلت المقدمة في الف�ساد.

لق��د اأخطاأ الحوثيون بع��دم التو�سل اإلى توافق مع القوى 
اليمني��ة الأخرى، وارتكبوا خطيئة كبرى حينما ا�س��تولوا 
بالق��وة الم�س��لحة على العا�سم��ة اليمني��ة �سنعاء، في 
محاولة لل�س��يطرة عل��ى مقاليد الأمور هن��اك، وهو خطاأ 

فادح �سيدفعون ثمنه غاليا.

لم يكن للحوثيين اأن ي�سيطروا على �سنعاء اإل بوجود �سكل 
من اأ�س��كال الدعم الإقليمي، اأو حتى الر�سا على الأقل، من 
قب��ل قوى اأرادت ت�سفية م��ن تعتبرهم خ�سوما تاريخيين 
مثل حزب الإ�سالح التابع لالإخوان الم�س��لمين، وبالتالي 
فق��د اختاروا القوة الحوثية لتقوي�س القوة الوحيدة التي 
كان باإمكانه��ا اأن تقف في وجوههم وتت�سدى لهم وتمنع 

تقدمهم و�سيطرتهم على البالد.

هذه القوى الإقليمية نف�سها دعمت الرئي�س المخلوع علي 
عبد اهلل �سالح، وفر�سته على الواقع ال�سيا�سي، وح�سنته 
�سد كل اأنواع المالحقة على 33 عاما من الف�ساد والإف�ساد، 
وق��د اأثب��ت �سال��ح اأنه لعب يجي��د اللعب ف��ي المناطق 
الوعرة ولي���س »فوق روؤو���س الثعابين« فقط، والمفارقة 
العجيب��ة اأن ه��ذه القوى تقف �سد حليفها ال�س��ابق وهذا 

يطرح العديد من الأ�سئلة الكبيرة.

ح��رب الجو اأو »عا�سفة الحزم« التي ت�س��ارك فيها 185 
طائ��رة مقاتل��ة م��ن 10 دول، تق�س��ف وتدم��ر »الأهداف 
المر�سودة« مع اأن هذه الأحدث قليلة ونادرة، فاليمن بال 
اأي بنية تحتي��ة تقريبا وينطبق عليه المثل القائل »كما 
خلقتني يا رب« وهذا المثل يقود اإلى مثل اآخر وهو بيت 
الق�سي��د »اللي خايف عليه قاعد عليه«، الذي يعني بكل 
ب�ساطة اأنه لي�س هناك ما اأخاف عليه، مما يجعل الحرب 

في اليمن مغامرة محفوفة بمخاطر كبيرة.

ال�س��وؤال المتكرر ال��ذي يطرحه كل المراقبي��ن والمحللين 
ف��ي العالم هو: ما ه��ي اأهداف الحرب في اليمن؟ وما هي 
اأه��داف عملية »عا�سفة الحزم«؟ وما هو الجدول الزمني 

لتحقيقها؟.

ه��ذه الأ�س��ئلة الكبي��رة تبقى ب��ال اإجابات، فالق��ول باأن 
»العملية �ست�س��تمر حتى اإعادة الأمن وال�ستقرار لليمن« 
ل يعني �س��يئا، فالوليات المتح��دة الأمريكية قالت هذا 
عندما �سنت الحرب على العراق، فهل عاد الأمن وال�ستقرار 
اإلى العراق؟ الإجابة بال كبيرة، بل تمزق العراق ودخل في 

حرب طائفية دينية مذهبية مزقته كل ممزق.

الو�سع في اليمن يحتاج اإلى حل �سيا�س��ي �س��ريع، وغير 
ذلك فاإنه �سيتحول اإلى م�ستنقع يغرق فيه كل العرب من 

المحيط اإلى الخليج.

وم�ي��س م��ن ن��ور الإ�س�����الم
العاّلمة ال�سيد علي الأمين، 1٩٩8/1/1
الإ�س��الم ر�س��الة �س��ماوية اأوحى اهلل تعالى بها الى نبيه محمد 
بن عبداهلل خاتم الر�س��ل والنبياء وقد بلغ الر�س��الة كاملة غير 
منقو�س��ة وهي تتكامل مع الر�س��الت ال�س��ماوية التي �س��بقتها 
وتلتقي معها في الأهداف والو�سائل لإخراج النا�س من الظلمات 
اإل��ى الن��ور وه��ي تركز على ل��زوم تحل��ي الإن�س��ان بالف�سائل 
وتم�س��كه بم��كارم الأخالق كما جاء في الحديث عن ر�س��ول اهلل 

محمد)�س(: )اإنما بعثت لأتمم مكارم الأخالق(.

الإ�سالم والإقرار باهلل الواحد
الإ�س��الم في معناه العام يعني الت�س��ليم والإق��رار باهلل الواحد 
الخال��ق له��ذا الكون بكل ما في��ه وهو الذي اأخرجن��ا من ظلمة 
الع��دم اإلى ن��ور الوجود كما ج��اء في القراآن الكري��م )ذلكم اهلل 
ربك��م ل اإل��ه اإل هو خالق كل �س��يء فاعبدوه( �س��ورة الأنعام-
اآية-44-102- )خلق اهلل ال�س��موات والأر�س بالحق اإن في ذلك 
لآية للموؤمنين(�س��ورة العنكبوت-اآية-44-.)وقد خلقتك من قبل 
ولم تك �سيئا( �سورة مريم-اآية٩-.)اأم خلقوا من غير �سيء اأم هم 

الخالقون!!( �سورة الطور-اآية35-.
)فاإلهكم اإله واحد فله ا�سلموا..( �سورة الحج-34-.

والإ�س��الم به��ذا المعن��ى م��ن الت�س��ليم والأيمان ب��اهلل الخالق 
�س��بحانه وتعالى يكون معنى م�ساد لل�س��رك والإلحاد والوثنية 
بكل اأ�س��كالها وعلى ه��ذا المعنى جاء قول��ه تعالى )ومن يبتغ 
غير الإ�س��الم ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخا�سرين(

�سورة اآل عمران-86-.
والمق�س��ود ان م��ن اتخذ ال�س��رك والإلحاد ديناً فهو ل ي�س��تحق 
النعي��م في الآخ��رة ولن يقبل منه الإنكار هلل وال�س��رك ديناً يوم 
العر���س والج��زاء .)اأفغي��ر دي��ن اهلل يبغ��ون وله اأ�س��لم من في 

ال�سموات والأر�س طوعاً وكرهاً واإليه يرجعون(اآل عمران-83-.
)وقالوا لن يدخل الجنة اإل من كان هوداً اأو ن�سارى تلك اأمانيُهّم 
قل هاتوا برهانكم اإن كنتم �سادقين - بلى من ا�س��لم وجهه هلل 
وهو مح�سن فله اجره عند ربه ول خوف عليهم ول هم يحزنون(

�سورة البقرة-112-111-.
والإ�س��الم به��ذا المعنى المتقدم م��ن نبذ ال�س��رك ورف�س عبادة 
الأوثان يلتقي في دعوته هذه مع الر�س��الت ال�س��ماوية الأخرى 
كما جاء في الإنجيل المقد���س:)اأولى الو�سايا جميعاً هي: ا�سمع 
يا اإ�س��رائيل ، الرب اإلهن��ا رب واحد-فاأحب الرب اإلهك بكل قلبك 

وبكل نف�سك وبكل فكرك وبكل قوتك(مرق�س-12-.

الإ�سالم والإيمان بالر�سل والأنبياء
بعد الإيمان باهلل الواحد يت�سمن الإ�سالم في دعوته الأيمان بكل 
الأنبياء والر�س��ل و�سائر الكتب ال�س��ماوية ويعتبر العتراف بها 
كم��ا اأخبر عنها اهلل في كتابه م��ن �سروريات الدين التي يخرج 
منكرها عن اأ�سول الإ�س��الم بالمعنى الأخ�س كما جاء في القراآن 
الكري��م) ق��ل اآمنا باهلل وما اأن��زل علينا وما اأنزل عل��ى اإبراهيم 
واإ�سماعيل واإ�سحاق ويعقوب والأ�سباط وما اأوتي مو�سى وعي�سى 
والنبي��ون م��ن ربهم ل نفرق بين اأحٍد منهم ونحن له م�س��لمون(

�سورة اآل عمران -85-.

الإ�سالم والحرية الدينية
اإحترم الإ�س��الم عقل الإن�س��ان وحريته وقد عر�س الإ�سالم اأدلته 
الوا�سحة على م�ساألة الأيمان باهلل واأنبيائه ور�سله وت�سريعاته 
، وخاطب في الإن�س��ان عقله الذي ي�سكل و�سيلة لإدراك الحقائق 
والتميي��ز بين الواقع وال�س��راب والخط��اأ وال�سواب، وقد جاء في 
القراآن الكريم قوله تعالى) وقد بينا لكم الآيات اإن كنتم تعقلون(
اآل عم��ران 118-وطال��ب الإن�س��ان اأن يعتم��د الدلي��ل والبرهان 
كم��ا ف��ي قوله تعال��ى) اأاإله مع اهلل قل هات��وا برهانكم اإن كنتم 

�سادقين( �سورة النمل-64-.
وبع��د اأن طل��ب من الإن�س��ان اأن يعتمد م�سباح العق��ل فيما يعتقد 
�س��لباً اأو اإيجاباً ترك له حرية الإيمان والختيار فقد بين له ال�سبل 
التي ينبغي اأن ي�س��لكها وال�س��بل التي ينبغ��ي اأن يتركها وهو حر 
فيم��ا يريد ويخت��ار بعد ذلك كما ج��اء في قول��ه تعالى)وهديناه 
النجدين(�سورة 10-)اإنا هديناه ال�سبيل اإما �ساكراً واإما كفورا(�سورة 
الإن�سان-3-وقال اأي�ساً )فمن �ساء فليوؤمن ومن �ساء فليكفر( �سورة 
الكه��ف-2٩-)ل اإك��راه في الدين قد تبين الر�س��د م��ن الغي(البقرة 
255-وق��ال اأي�ساً )ومن يدُع مع اهلل اإلهاً اآخر ل برهان له به فاإنما 

ح�سابه عند ربه اإنه ل يفلح الكافرون( الموؤمنون-117.

وي�س��هد لهذه الحرية الدينية اأي�ساً ما جاء في �سورة )الكافرون( 
م��ن تعاليم اأعطاه��ا اهلل لنبيه ليقولها في الحوار الذي دار بينه 
وبي��ن الم�س��ركين في اأوائل الدعوة)قل يا اأيه��ا الكافرون ل اأعبد 
م��ا تعب��دون ول اأنت��م عابدون ما اأعبد ، ول اأن��ا عابٌد ما عبدتم 

ول اأنتم عابدون ما اأعبد لكم دينكم ولي دين(�سورة الكافرون.

الإ�سالم والم�ساواة
ينظ��ر الإ�س��الم اإل��ى النا���س نظرة ت�س��اوي بينهم ف��ي الحقوق 
والواجبات فال فرق عنده بين الأعراق والألوان والأجنا�س فهم قد 
خلقهم اهلل من نف���س واحدة ومع هذه الوحدة تزول كل الفوارق 
ول يبق��ى منهم ميزان للتفا�سل �س��وى ف��ي العمل ال�سالح الذي 
يعود بالخير على النا���س اأفراداً وجماعات ومجتمعات وي�س��ير 
اإل��ى المعان��ي التي ذكرناها قول��ه تعالى)يا اأيها النا���س اتقوا 
ربك��م الذي خلقكم من نف���س واحدة(�س��ورة الن�س��اء -1-وقوله 
تعالى)ي��ا اأيها النا���س اإن��ا خلقناكم من ذك��ر واأنثى وجعلناكم 
�س��عوباً وقبائل لتعارفوا اإن اأكرمك��م عند اهلل اأتقاكم(الحجرات-
13-وقوله تعالى) ولقد كرمنا بني اآدم ..(الإ�سراء-70-وقد جاء 
ف��ي عهد الإم��ام علي اإلى مالك الأ�س��تر عندم��ا وله على م�سر 
)واأ�س��عر قلبك الرحم��ة للرعية واللطف به��م والراأفة عليهم ول 
تكونن عليهم �س��بعاً �سارياً تغتنم اأكله��م فاإنهم �سنفان اإما اأٌخ 

لك في الدين اأو نظيرٌ لك في الخلق-نهج البالغة-.

الإ�سالم في الحرب وال�سلم
�سرع الإ�سالم الحرب في حالة الدفاع عن النف�س وهو ما ي�سمى 
عند الفقهاء بالجهاد الدفاعي والإ�سالم يرف�س العدوان والتو�سع 
وه��و في الأ�سل يدعو اإلى ال�س��لم كما جاء ف��ي قوله تعالى)يا 
اأيه��ا الذين اآمنو ادخلوا في ال�س��لم كافه(البقرة208-ويدعو اإلى 
العي���س ب�س��الٍم وعدٍل مع الآخرين الذين لم يعلنوا الحرب عليه 
كم��ا جاء في قوله تعال��ى)ل ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم اأن تبروهم وتق�س��طوا اإليهم 
اإن اهلل يح��ب المق�س��طين()اإن اهلل ياأمربالعدل والإح�س��ان واإيتاء 
ذي القربى وينهى عن الفح�س��اء والمنك��ر والبغي يعظكم علكم 
تذكرون(�سورة النحل-٩0-واعتبر الإ�سالم اأن العتداء على حياة 
الف��رد اعتداء على الإن�س��انية جمعاء كما ج��اء في قوله تعالى 
)من قتل نف�ساً بغير نف�ٍس اأو ف�ساٍد في الأر�س فكاأنما قتل النا�س 

جميعا(المائده33-32-.

الإ�سالم والتكافل الجتماعي
وفي ت�سريعات الإ�سالم الدعوة اإلى تكامل اأفراد المجتمع بع�سهم 
م��ع البع�س الآخر فاأوجب على الأغنياء دف��ع زكاة الأموال اإلى 
الفق��راء واعتب��ر اإعطائها للفقير عب��ادًة هلل تعالى وقد تكرر في 
الق��راآن الكريم الإقتران بي��ن ال�سالة والزكاة اأقيموا ال�سالة واآتوا 
الزكاة()وفي اأموالهم حق معلوم لل�س��ائل والمحروم ( المعارج-
25-)لي���س البرّ اأن توّلوا وجوهكم قبل الم�س��رق والمغرب ولّكن 
الّبر من اآمن باهلل واليوم الآخر والملئكة والكتاب والنبيين واآتى 
المال على حبه ذوي القربى واليتامى والم�س��اكين وابن ال�سبيل 
وال�س��ائلين وف��ي الرقاب واأق��ام ال�سالة واآتى ال��زكاة والموفون 
بعدهم اإذا عاهدوا وال�سابرين في الباأ�ساء وال�سراء وحين الباأ�س 
اأولئ��ك الذين �سدق��وا واأولئك هم المتقون(�س��ورة البقرة-177- 
وجاء في الحديث الديني )اإن اهلل اأ�سرك الفقراء في اأموال الفقراء 
فما جاع فقير اإلّ بما متع به غني( وفي حديث اآخر)الخلق عيال 

اهلل واأّحبهم اإليه اأنفعهم لعياله(.
ونهى الإ�س��الم عن الإ�ستغالل وجعله في عداد اأكل المال الباطل 
الذي ورد النهي عنه في قوله تعالى ) ول تاأكلوا اأموالكم بينكم 
بالباط��ل اإل اأن يكون تجارة عن ترا�ٍس منكم(الن�س��اء-2٩-وقد 
ح��رم الرب��ا تحريم��اً قاطعاً وهو من وجوه ا�س��تغالل الإن�س��ان 
لحاجة اأخيه الإن�س��ان وحرم الحتكار وكل الأفعال والمعامالت 

التي تعود بال�سرر على المجتمع.

انفتاح الإ�سالم
ويبقى الإ�سالم منفتحاً على م�سائل الع�سر وم�ستجداته من خالل مدر�سة 
الجته��اد الت��ي تدعو اإل��ى مواكبة حاج��ة الفرد والمجتمع وا�س��تخراج 

الحكم من خالل الدرا�سة المعمقة لالآيات والن�سو�س الدينية.
ويبق��ى اأن نقول اإن العناوين التي طرحناها هي بع�س الخطوط 
العري�س��ة لالإ�س��الم وهن��اك اأبواب كثي��رة وخط��وط عديدة في 
مج��الت مختلفة في الإقت�ساد وال�سيا�س��ة والأخ��الق والق�ساء 
والأحوال ال�س��خ�سية والعبادات والعقود والمعامالت وغير ذلك 

مما ل يت�سع المجال لذكره ف�سالً عن الدخول في تف�سيالته .
والحمد هلل رب العالمين 


